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আপনার শিশুর শনরাপত্ার চেয়ে 
চেশি গুরুত্বপরূ্ণ আর শিছুই চনই!
আপনি নিনচিত থাকতত পাতেি যে আমাতেে কম্মচােীগণ 
যোগ্য এবং অনিজ্ঞতাসম্পন্ন। 

•	 	সকল কম্মচােীে ব্যাকগ্াউন্ড/অপোধ সংক্ান্ত িনথ 
োচাই কো এবং প্াথনমক নচনকৎসা সংক্ান্ত প্নিক্ষণ 
েতেতে। 

•	 	আমো CNC-ে িত্ম াবলী অিসুেণ কনে এবং আমো 
যে স্াস্্য ও নিোপত্া সংক্ান্ত মািেণ্ড পালি কনে তা 
নিনচিত কোে জি্য আমাতেে পে্মতবক্ষণ কো হে। 

•	 	সকল নিশুে সাতথ সমািিাতব এবং সন্াতিে সাতথ 
আচেণ কো হে তা নিনচিত কোে জি্য আমাতেে 
আচেণ ব্যবস্াপিা সংক্ান্ত িীনত েতেতে। কম্মচােীতেে 
ইনতবাচক পদ্ধনততত আচেতণে উপে অবি্যই গুরুত্ব 
প্োি কেতত হতব। নিশুতেে িােীনেকিাতব িানতি 
প্োি বা তাতেে সাতথ রূঢ়িাতব কথাবলাে অিমুনত 
যিই, অবতহলা বা তত্তাবধাি সংক্ান্ত ত্রুটিও গ্হণতোগ্য 
িে। 

•	 	একটি নিশুতক আঘাত বা অবতহলা কো হতেতে এমি 
যকাতিা পনেনস্নত সম্পতক্ম  কম্মচােীতেে েথােথ 
কত্্ম পক্ষতক অবনহত কোে যপিাগত এবং আইিগত 
বাধ্যবাধকতা েতেতে। 

আপনি আতো জািাে জি্য আগ্হী হতল আমাতেে আচেণ 
ব্যবস্াপিা সংক্ান্ত িীনত বা সতদেহজিক নিপীড়ি/অবতহলা 
সংক্ান্ত িীনত সম্পনক্ম ত একটি কনপে জি্য নিঃসত্াতচ 
নজজ্ঞাসা করুি।
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স্াগতম! আমায়ের CNC িম্ণসশূেটি চে সিল শিশু িানাডাে নতুন এেং IRCC 
দ্ারা আশ ্্ণি অনেুানপ্াপ্ত পশরয়েোসমহূ গ্রহর িয়রন তায়ের সহােতা িরার জন্য 
শেয়িেভায়ে পশরিল্পনা িরা হয়েয়ছ। আমরা এখায়ন সাহাে্য িরার জন্য রয়েশছ।

আমরা জাশন চে আপনার এেং আপনার পশরোয়রর জন্য এটি এিটি েড় ধরয়নর 
পশরেত্ণ য়নর সমে। য়েয়হতু আপনার পশরোর িানাডায়ত েসোস শুরু িরয়ছ 
চসজন্য আমায়ের লক্্য হল আপনার সন্ান োয়ত তার শনয়জয়ি স্াগত, শনরাপে 
ও সরুশক্ত ময়ন িয়র চসটি শনশচিত িরা পািাপাশি তায়ের শেিায়ি সহােতা প্োন 
ও আত্মশেশ্াসী শহয়সয়ে গয়ড় চতালা।

নোগত শিশুয়ের চসো চিন্দ্র (Care for NewComer  
ChildreN – CNC) সম্পয়ি্ণ  োেতীে শেেে

েখন এিটি শিশু 
CNC িম্ণসশূেটিয়ত 
্ায়ি তখন শপতা-
মাতায়ের সে সমে 
অেি্যই চসখায়ন 
্ািয়ত হয়ে। 

আপশন CNC-র িাছ চ্য়ি িী প্ত্যািা িরয়ত 
পায়রন?
কািাডাে যে পদ্ধনততত আমো েলগত পনেতবতি নিশুতেে যেখাতিািা কনে তা 
আপিাে যেি যথতক নিন্ন হতত পাতে। নিেমািবুনত্ম তা, খাবাে, িাষা, নিক্ষা বা 
রুটিি সম্পতক্ম  আপিাে প্শ্ন থাকতল, অিগু্হ কতে নজজ্ঞাসা করুি। গতবষণাে যেখা 
োে যে নিশুো যখলাে মাধ্যতম যিতখ যসই জি্য কম্মচােীগণ নিশুতেে আগ্হ, বেস, 
েক্ষতা ও ক্নটিে সাতথ মািািসই নিক্ষামলূক ক্ীড়া-নিনত্ক নিক্ষণ কম্মকাণ্ডসমতূহে 
পনেকল্পিা কতেি। আপিাে নিশু অি্য নিশুতেে সাতথ সামানজকতা অিিুীলি 
কেতব এবং েক্ষতাে নবকাি ঘটাতব ো সু্তলে জি্য তাতেে প্স্তু্ত কেতব। 

আপনার শিশুয়ি CNC-চত মাশনয়ে চনওোর জন্য আপশন িীভায়ে সাহাে্য 
িরয়ত পায়রন?

CNC শুরু কো সম্পতক্ম  আপিাে নিশুে িে থাকা স্ািানবক। কম্মচােীগণ 
পনেবত্ম িটি সহজ কোে জি্য আপিাে সাতথ কাজ কেতবি ততব প্থতম আপিাে 
নিশু কান্নাকাটি কেতত পাতে, আপিাতক জনড়তে ধতে থাকতত পাতে বা অি্যাি্য 
আচেণ প্েি্মি কেতত পাতে। আপিাে নিশুে িে সম্পতক্ম  উতবেগ েেূ কোে 
জি্য আপনি কীিাতব সাহাে্য কেতত পাতেি যস ব্যাপাতে পোমি্মসমতূহে 
জি্য CNC-যত স্াগতম: সফল নবতছেে সংক্ান্ত নপতা-মাতাে জি্য একটি 
নিতে্ম নিকা (Welcome to CNC: A Parent’s Guide to Gradual Separations) 
সম্পনক্ম ত কনপে জি্য নজজ্ঞাসা করুি। 

শপতা-মাতা এেং িম্ণোরীয়ের ময়ধ্য চোগায়োগ 
গুরুত্বপরূ্ণ!
আমাতেে CNC-ে কম্মচােীতেে সাতথ পনেনচত হওোে এবং আপিাে নিশু সম্পতক্ম  
তথ্য জািাতিাে জি্য আমো আপিাতক পোমি্ম প্োি কনে। েখি আমো সবাই 
একসাতথ কাজ কনে তখি আমো আপিাে নিশুতক িাতলািাতব সাহাে্য কেতত এবং 
তাতেে নিোপতে োখতত পানে। 

চে সিল শপতা-মাতা আইআরশসশস (irCC) দ্ারা আশ ্্ণি অনেুানপ্াপ্ত পশরয়েোসমহূ 
 ে্যেহার িরয়ছন তায়ের জন্য
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িম্ণোরীয়ের শনয়ের শেেেসমূহ সম্পয়ি্ণ  অেশহত িরা শনশচিত 
িরুন: 

•	 	এলানজ্ম  বা খাবাতেে ব্যাপাতে নবনধনিতষধ;
•	 	অসুস্তা বা আপিাে নিশু যে ঔষধ গ্হি কেতে (অিগু্হ 

কতে লক্ষ্য করুি: ঔষধ যকবলমাত্র জীবতিে জি্য হুমনকস্রূপ 
পনেনস্নততত প্োি কো হে এবং কখতিাই আপিাে নিশুে কাতে 
বা তাতেে ব্যাতগে মতধ্য োখা উনচত িে);

•	 	এবং নবতিষ চানহো বা সমস্যাসমহূ। তাো আপিাতক হেত 
সাহাে্য কেতত পাতেি!

এছাড়াও, িম্ণোরীয়ের শনয়ের শেেেসমূহ সম্পয়ি্ণ  অেশহত 
িরা উপিারী হয়ত পায়র:

•	 	আপিাে নিশুে ঘুমাতিাে বা খাওোতিাে সমেসূনচ; 
•	 	আপিাে নিশুে আগ্হ এবং নপ্ে খাবাে;
•	 	তে সকল িব্দ আপিাে নিশুে সাতথ যোগাতোগ কোে জি্য 

কম্মচােীতেে সাহাে্য কেতত পাতে; 
•	 	পনেবাে এবং িাই-তবাি সম্পতক্ম  তথ্য (বা পনেবাতেে একটি েনব 

নিতে আসুি); 
•	 	এবং আপনি যে নবতিষ পদ্ধনততত আপিাে নিশুে যেখাতিািা 

কতেি এবং আপনি CNC-ে কাে যথতক কী চাইতত পাতেি।

অন্য চে শেেেসমূহ ময়ন রাখয়ত হয়ে: 

•	 	আপিাে নিশুে নিোপত্াে জি্য, নপতা বা মাতা নেনি পনেতষবা 
গ্হণ কোে জি্য নিবন্ধি কতেতেি যকবলমাত্র নতনিই তাতেে 
নিশুতক নিতে আসতত এবং নিতে যেতত পােতবি।

•	 	আপিাে নিশুতক নিতে আসাে এবং নিতে োওোে সমে আপিাতক 
অবি্যই সবসমে স্াক্ষে কেতত হতব।

•	 	আপিাে নিশুতক আবহাওো উপতোগী এবং কম্মসূনচতত তাো  
যে কম্মকাণ্ডসমহূ কেতব যসজি্য মািািসই যপািাক পনেধাি 
কোি। আপিাে নিশু কী পনেধাি কেতব যস সম্পতক্ম  আপিাে 
প্শ্ন থাকতল কম্মচােীতেে নজজ্ঞাসা করুি।

•	 	তাতেে রুটিি বজাে োখতত এবং সু্তলে জি্য তাতেে প্স্তু্ত 
কেতত আপিাে নিশুতক নিেনমতিাতব নিতে আসা গুরুত্বপূণ্ম। 
েনে আপিাে নিশুতক অিপুনস্ত থাকততই হে তাহতল কম্মচােীতেে 
অবনহত করুি। 

•	 	েনে আপিাে নিশু অসুস্ থাতক, অসুতখে নবতিাে প্নততোধ কোে 
জি্য তাতেে বানড়তত োখুি। তে সকল নিশুে জ্বে বা ডােনেো 
হতেতে তাো CNC-যত যফেত আসাে পূতব্ম তাতেে অবি্যই ২8 
ঘণ্া লক্ষণ-মকু্ত থাকতত হতব।
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অশভোসী অল্পেেসী শিশুয়ের েত্ন এেং 
েসশত-স্াপন সংক্ান্ সহােতা 

নপতা-মাতাে জি্য আেও তথ্যপূণ্ম সম্পেসমহূ:  
www.cmascanada.ca-এ যেখুি 

আমায়ের CNC িম্ণসশূে সম্পয়ি্ণ  োেতীে শেেে

পশরেে্ণািারীর নাম:                                                                                        
Caregiver’s Name / Nom du dispensateur de soins

CNC-র সমেসশূে:                                                                                          
CNC Hours / Heures de garde d’enfant

নোগত শিশুয়ের চসো চিন্দ্র সম্পয়ি্ণ  োেতীে শেেে

চে সিল শপতা-মাতা আইআরশসশস (irCC) দ্ারা আশ ্্ণি অনেুানপ্াপ্ত পশরয়েোসমহূ 
 ে্যেহার িরয়ছন তায়ের জন্য

টিিা গ্রহর িরা প্য়োজন �        �
Immunization required / L’enfant doit avoir été vacciné

আমরা হালিা খাোর প্োন িশর �        �
We provide snacks / Nous fournissons des collations

আপনার শিশুর জন্য েপুয়ুরর খাোর/জলখাোর 
 আনয়েন  �        �
Bring food for your child’s lunch/snack / Apportez le déjeuner/la collation de votre enfant

েপুয়ুরর খাোয়রর সমে আপশন আপনার শিশুর  
চেখায়িানা িরয়েন �        �
You care for your child at lunch / Vous prenez soin de votre enfant au déjeuner

আমায়ের ঘমুায়নার এিটি সমেসশূে রয়েয়ছ �        �
We have a naptime / Notre programme prévoit une sieste

হ্যাাঁ 
 Yes / Oui

িা 
 Non / Non

হ্যাাঁ 
 Yes / Oui

িা 
Non / Non 

স্াচ্ছন্্যয়োধ িরার মত এিটি  
চখলনা আনয়েন �        �
Bring a comfort toy / Apportez un jouet réconfortant

অশতশরক্ত িাপড়য়োপড় আনয়েন �        �
Bring extra clothes / Apportez des vêtements supplémentaires

ঘয়রর শভতয়র ে্যেহায়রর জন্য জয়ুতা আনয়েন �        �
Bring indoor shoes / Apporter des chaussures d’intérieur

এিটি িম্বল আনয়েন (প্য়োজয়ন) �        �
Bring a blanket  (if needed) / Apportez une couverture (si nécessaire)

ডাোপার আনয়েন (প্য়োজয়ন) �        �
Bring diapers (if needed) / Apportez des couches (si nécessaire)


